
Yrkande angående - yrkande från Demokraterna 
angående tystnadskultur inom kommunens 
organisation som hämmar arbetet mot kriminella 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta extern granskning av tystnadskultur inom 
Göteborgs Stadsförvaltningar och bolag, med särskild fördjupning för förvaltningar inom det 
sociala området. Granskningen ska kartlägga tystnadskulturen och genomföras i samverkan 
med fackliga parter.  

2. Beslutssats 1 och 2 i Demokraternas yrkande bifalles.  
3. Beslutssats 3 i Demokraternas yrkande avslås.  

Yrkandet 
Efter att flera mutskandaler uppmärksammats i media 2011 tillsattes en oberoende 
granskningskommission på initiativ av Alliansen. 2013 presenterade granskningskommissionen sin 
rapport, Tillitens gränser i vilken man fastslog att det fanns en stor förekomst av medarbetare som stött 
på mutor och korruption i sina yrkesroller. Granskningskommissionen kom även fram till att 
förekomsten av oegentligheter till stor del berodde på en utbredd tystnadskultur inom Göteborgs Stad. 
Kommissionen kom även fram till 10 rekommendationer för att minska risken för korruption, tillvarata 
erfarenheter och återskapa förtroendet för det demokratiska systemet.  

Varje indikation på förekomsten av tystnadskultur skadar förtroendet för hela den kommunala 
organisationen. Varje varningssignal måste tas på största allvar och många åtgärder har redan idag 
vidtagits för att motverka kriminalitet. Visselblåsarfunktionen där medborgare och medarbetare kan 
anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Göteborgs Stad 
är ett tydligt exempel på stadens syn på allvaret av att en sådan tystnadkultur förekommer inom 
organisationen. Efter den mediala granskning som genomförts – och som föranlett en diskussion om 
huruvida gängkriminalitetens omfattning och dess rekryteringsmetoder gentemot minderåriga har 
tystats ner av ansvariga chefsled – bör staden genast gå till botten med varje anklagelse.  

För att en granskning av eventuell tystnadskultur ska kunna genomföras måste den kommunala 
organisationen helt frikopplas från samma granskning. Det hör till god praxis att låta denna sorts 
utredningar förläggas till extern part, som sedan redovisar sina resultat direkt till ansvariga politiker. 
Stadsledningskontoret får därför i uppdrag att tillsätta en extern granskning av tystnadskultur, med 
särskilt fokus på förvaltningar som verkar på det sociala området. Verksamheter som arbetar direkt 
med kriminalitetsbekämpning och förebyggande åtgärder bör granskas på ett fördjupat sätt.  
 
Angående vilka personer kommunstyrelsen bör bjuda in för presentationer menar vi att frågan inte bör 
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hanteras genom yrkanden, utan att – exempelvis – kommunstyrelsens arbetsutskott är ett lämpligt 
forum för den typen av inspel. 



Yrkande angående - yrkande från Demokraterna 
angående tystnadskultur inom kommunens 
organisation som hämmar arbetet mot kriminella 
 

Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsätta extern granskning av tystnadskultur inom 
Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, med särskild fördjupning för förvaltningar inom det 
sociala området. Granskningen ska kartlägga tystnadskulturen och genomföras i samverkan 
med fackliga parter.  

2. Beslutssats 1 och 2 i Demokraternas yrkande bifalles.  
3. Beslutssats 3 i Demokraternas yrkande avslås.  

 

Yrkandet 
 
Vi delar intentionen i yrkandet från Demokraterna men ser dock att problemet skulle kunna beröra fler 
områden än det de lyfter. Utöver att socialsekreterare inte vågar komma med kritik mot sin 
arbetsgivare som det rapporterats om av bland annat SVT, kan vi se att det förekommer i flera sektorer 
och handlar om fler saker än bara just arbetet mot kriminalitet.  
 
Vi hör från de fackliga organisationerna om medarbetare och chefer som inte vågar lyfta brister och 
problem av rädsla för att förlora jobbet, om man är obekväm på sin arbetsplats. Det är oacceptabelt. 
Det verkar emellanåt finnas en kultur att brister inte ska synliggöras och de som vill göra det tystas. 
Det är oerhört problematiskt och allvarligt om det är så, då organisationens förbättringsarbete är helt 
beroende av att medarbetare lyfter olika brister.  

Varje indikation på förekomsten av tystnadskultur skadar förtroendet för hela den kommunala 
organisationen. Sedan 2011 finns en Whistleblowerfunktion i staden som infördes av det rödgröna 
styret och är en viktig funktion för att omhänderta problem som har gått för långt. Men den rådande 
kulturen om öppenhet och tolerans på arbetsplatsen är en fråga som är bredare än så, och som kräver 
ett aktivt arbete och ledarskap. Oavsett om det handlar om att personal blir tystande i arbetet mot 
gängkriminalitet, eller att man som anställd inte vågar lyfta andra brister i organisationen som riskerar 
skada tredje part, så är det mycket allvarligt. Alla som arbetar inom Göteborg stad ska känna sig 
trygga på sin arbetsplats och våga lyfta problem och svårigheter. 
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Tystnadskultur är en skala, från självcensur till reella hot. För att en granskning av eventuell 
tystnadskultur ska kunna genomföras måste den kommunala organisationen frikopplas från samma 
granskning. Utan att uttrycka misstroende mot kommunens egna tjänstemän hör det till god praxis att 
låta denna sorts utredningar förläggas till extern part, som sedan redovisar sina resultat direkt till 
ansvariga politiker. Stadsledningskontoret får därför i uppdrag att tillsätta en extern granskning av 
tystnadskultur, med särskilt fokus på förvaltningar som verkar på det sociala området. Verksamheter 
som arbetar direkt med kriminalitetsbekämpning och socialt förebyggande åtgärder bör granskas på ett 
fördjupat sätt.  
 
Vi avser också att bifalla Demokraternas första och andra förslag till beslut, vilket ger stadens högsta 
tjänstemannaledning respektive de sociala förvaltningarnas högsta ledning en möjlighet att 
komplettera den externa granskningen med en egen bedömning av tystnadskulturens förekomst och 
omfattning – och politiken en möjlighet att värdera eventuella skillnader i redogörelserna och vad 
dessa kan bero på.  
 
Angående vilka enskilda personer kommunstyrelsen bör bjuda in för presentationer menar vi att frågan 
inte bör hanteras genom yrkanden, utan att – exempelvis – kommunstyrelsens arbetsutskott är ett 
lämpligt forum för den typen av inspel. 
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Yttrande – Yrkande från D angående tystnadskultur inom 
kommunens organisation som hämmar arbetet mot kriminella 
Yttrandet 
Under föregående kommunstyrelsemöte den 16:e september röstade samtliga 
partier nej till följande förslag på åtgärder som inkommit från D och SD: 

• Stoppa utbetalningarna till Ibn Rushd via interreligiöst center 
• Motion om att stoppa alla utbetalningar till Ibn Rushd 
• Inkludera etniska och religiösa konflikter, samt kraftigt rasistiska hierarkier 

i kartläggningen om radikalnationalistiska miljöer  
• Att kommunen utreder om vi kan bistå polis med administrativ personal 

(åtgärder som S delvis föreslår i eget yrkande under sittande möte) 
• Hemställa till regeringen om fler poliser till Göteborg 
• Hemställa till regeringen om att skärpa knivlagarna 
• Försvårande omständigheter vid brott mot äldre och funktionsnedsatta 

 
För oss är det löjeväckande att övriga partier gång på gång röstar ner 
pragmatiska förslag, för att i nästa stund inkomma med likartade förslag 
från eget håll. 
 
Vi bifaller och välkomnar givetvis D:s förslag om att få en bedömning av 
omfattningen av tystnadskulturen inom stadens organisation. 
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Yrkande angående – Tystnadskultur inom kommunens 
organisation som hämmar arbetet mot kriminella 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 

 

1. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att redogöra för kontorets egen bedömning av 

omfattning av tystnadskultur inom stadens organisation. 

 

2. Stadsledningskontoret ges i uppdrag att inhämta bedömning från i synnerhet förvaltningar 

inom sociala området gällande deras bedömning av omfattning av tystnadskultur. 

 

3. Kommunstyrelsen bjuder in Maria Wallin, utvecklingsledare brottförebyggande åtgärder, 

för att redogöra för slutsatser från 200 intervjuer som gjorts med personer som arbetar mot 

kriminella i Göteborg, samt specifikt redogöra för frågan om tystnadskultur i Göteborgs stad. 

 

 

Yrkandet 

 

SVT Nyheter Väst har nyligen rapporterat om uppgifter kring tystandskultur inom Göteborgs 

arbete i sociala frågor. 

Vi i Demokraterna har uppgifter från en rad olika källor som pekar i samma riktning. 

 

Vi vill att Stadsledningskontoret och andra berörda förvaltningar ska ges möjlighet att 

redogöra för sin egen bedömning av denna fråga. 

 

Vi vill bjuda in Maria Wallin till Kommunstyrelsen för att få en redogörelse från hennes 

arbete i dessa frågor och specifikt kring tystnadskultur. 

 

Vi i Demokraterna ser generellt tystnadskultur som ett allvarligt problem som kan hindra 

kommunen att fungera som den ska.  

Kommunstyrelsen i Göteborg 

  

  

  

2020-09-30 
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nytt 
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